Wijncourant 2016
Mousserende wijn
Prosecco Valdobbiadene Pizzolato , DOCG
Een biologische Prosecco uit de Veneto.
Deze familie kweekt de druiven biologisch dus zonder bestrijdingsmiddelen.
Strak droog, zuiver en fris.
Veel fruit met tonen van citrusvruchten en groene appels.
€ 9,40 per fles
Crémant de Bourgogne Didier Montchovet
Een biologisch dynamische Crémant uit de Bourgogne, net buiten Meursault.
Didier en Joël maken van hun druiven een heerlijke, makkelijk toegankelijke Crémant.
20% Aligoté, 80% Chardonnay. In de aanzet fris fruit met appel en kruisbes.
Mooie bubbel en een toastachtige afdronk.
Niet alleen drinken bij bijzondere gebeurtenissen…gewoon wanneer je er zin in hebt.
.
€ 18,50 per fles
Lunaria A’namurat, Abruzzo
Heerlijke mousserend Chardonnay uit Abruzzo. Gemaakt door het wijnhuis Lunaria.
De wijn is Demeter gecertificeerd en wordt in samenwerking gebotteld met de lokale
sociale werkplaats. Feest wijn die goed gaat met jonge kaasjes of desserts met room.
€ 15,00 per fles

Witte wijn
Ycaro Chardonnay
Uit de bekende streek Casablanca Valley in Chili, komt deze biologische Chardonnay.
Door de ligging van Casablanca Valley dichtbij de Atlantische oceaan heeft de wijn
een zilte smaak.
Deze wijn heeft geen houtlagering gehad waardoor de wijn zuiver en fris is.
€ 7,40 per fles
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Lunaria Ramoro, Abruzzo
Typische Italiaanse Pinot Grigio maar net even anders….
Deze wijn heeft is kort gerijpt in RVS vat en rijpt daarna verder in de fles.
De pauw op het etiket staat voor elegantie en unieke verschijning.
Prachtige perzikachtige kleur. In de neus bloemen, steenvruchten.
Frisse, fruitige wijn. Wijn met smaak!
€ 9,95 per fles
Lunaria Civitas, Abruzzo
De Pecorino druif is in Nederland niet erg bekend maar je krijgt zeker
smaakvolle, witte wijnen. De ram op het etiket heet vertaald naar het Italiaans
Pecora wat weer de link maakt naar de Pecorino druif.
De kleur van de wijn is strogeel. In de geur vind je kruidigheid en witfruit.
Gerijpt op RVS tanks en vervolgens verder op fles gerijpt.
€ 9,95 per fles
Lunaria La Belle, Abruzzo
La Belle wordt gemaakt van de Malvasia druif. Deze wijn past bij zoveel gerechten,
iedere keer past de wijn zich aan en
ontdekt u weer andere smaken. De vos op het etiket staat symbool voor de slimheid
en het aanpassingsvermogen van deze wijn.
Een heerlijke wijn met fruit, aangename zuren, zachte en lange afdronk.
€ 9,95 per fles
Lunaria Pettirosce, Abruzzo
Een van de mooiere rosé wijnen in ons assortiment.
Door de schil even kort mee te laten gisten krijgt deze wijn haar
lichte kersen rode kleur. Roodborstje verwijst naar de kleur van de wijn.
De wijn ruikt naar aardbeitjes, kersen, bloemen.
In de smaak vind je het fruit terug en in de afdronk lichte amandelsmaak.
€ 9,95 per fles
Millton Opou Chardonnay
Prachtige Chardonnay uit New Zealand. Millton is de pionier in New Zealand
voor wat betreft biologisch dynamische wijnbouw.
Gisborne is de streek waar Millton gevestigd is.
Diepgang, boter, rijp fruit en vanille zijn de smaken die deze Chardonnay
vol en romig maken.
€ 19,30 per fles
Janson Bernhard Riesling Gewürztraminer
Een aangename verrassing uit Duitsland. Deze wijn komt van biologisch dynamische
Wijngaarden uit Pfalz. De combinatie van Riesling en Gewürztraminer maakt de wijn
smaakvol waarbij beide druiven nog duidelijk terug te vinden zijn. Voor de echte kenner!
€ 12,60 per fles
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Domaine Barmes Buecher Gewurztraminer
Jaarlijks bezoeken wij dit wijnhuis in Wettolsheim, een typisch dorp in de Elzas.
De wijn is heeft een volle smaak, zoete aanzet en kruidig in de nasmaak en
doet het heel goed bij kruidige Aziatische gerechten.
Naast de Gewurztraminer Herrenweg maakt Barmes Buecher ook wijnen
van de Pinot Gris en Riesling. Alle wijnen worden op de biodynamische manier gemaakt.
€ 22,50 per fles
Domaine Barmes Buecher Pinot Gris Rosenberg
Deze bijzonder wijn komt ook uit Wettolsheim, een dorp in de Elzas.
De wijn is een krachtige aromatische wijn, met bijzonder veel smaak, typerend voor de
Elzas. Alle wijnen van dit domein worden op de biodynamische manier gemaakt.
€ 22,50 per fles
Domaine Barmes Buecher Riesling Herrenweg
Prachtige Riesling van de Herrenweg wijngaard. Deze wijn is goud geel van kleur.
Krachtige aroma’s en fris te gelijker tijd. Deze wijnmakers maken magische wijnen!
Een wijn die u al Riesling liefhebber nooit meer zal vergeten.
€ 22,50 per fles
Hautes Cotes de Beaune Chardonnay, Didier Montchovet
Van de biologisch dynamische wijngaarden van Didier en Joël Montchovet komt deze
mooie Hautes Cotes de Beaune. 100% Chardonnay. Wij importeren deze wijn zelf.
Kleine wijnboer met veel passie!
€ 17,50 per fles

Dessertwijn
Heaven on Earth
Uit Zuid Afrika komt deze heerlijke aromatische Muscat. De druiven zijn laat geplukt
waardoor het sap van de druif sterk geconcentreerd is.
Restsuikers blijven over waardoor deze wijn zeer geschikt is voor bij dessert
en blauwschimmel kaas. De druiven zijn gedroogd op rooibostakken en stro.
In de smaak vind je rozijn en abrikoos terug
€ 8,55 per fles

(0.35l)

Piedra Luenga PX
Uit het Sherry gebied in zuid Spanje wordt ook een heerlijke dessertwijn gemaakt.
Van de PX druif ontstaat er een donkere wijn met geuren als rozijnen en vijgen.
Heerlijke combinatie met chocolade met sinaasappel.
€ 14,25 per fles (0.50L)
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Rode wijn
Ycaro Carmènere
Uit de bekende streek in Chili; Casablanca Valley komt deze biologische Carmènere.
Casablanca Valley ligt dichtbij de Atlantische oceaan. Deze wijn is zacht en krachtig.
Heerlijk voor bij de winterse maaltijd. Elemental ontvangt regelmatig prijzen
voor hun continue kwaliteit. Omschreven in de Hamersma 2013 als “stoere” wijn!
€ 7,40 per fles
Vida Organica Malbec
Deze rode Vida Organica Malbec komt uit de Mendoza streek, Argentinië.
De familie Zuccardi maakt zowel biologische als “duurzame” wijnen.
De biologische wijnen van Zuccardi zijn gecertificeerd door LETIS, Argentijnse
certificering voor biologische producten.
Vida Organica wordt biologisch gemaakt.
€ 7,60 per fles
Lunaria Coste Di Moro, Abrzuzo
De Coste di Moro wordt gemaakt van de Montepulciano d’Abruzzo druif.
Een mooi gemaakte rode wijn met de krachtige eigenschappen van de stier.
Krachtig en robuust. Een wijn die op zichzelf gedronken kan worden en ook uitstekend tot zijn recht komt met
de juiste gerechten. Kersen, tabak, rijp rood fruit met vanille tonen door de houtlagering.
€ 9,95 per fles
Lunaria Bucefalo, Abruzzo
De Bucefalo, een ontdekking op zich. Deze wijn wordt op dezelfde wijze gemaakt als de
grote Amarone wijnen uit Veneto. De druiven worden na depluk eerst gedroogd.
Dit noemt men appassite. Het paard “Bucefalo” wat op het etiket staat betekent krachtig en statig.
Tevens de naam van het paard van Carlo Magno, een van de veroveraars van Rome.
De wijn is diep rood. Geuren van chocolade, rijp rood fruit en iets van tabak.
Mooie volle en lange afdronk.
€ 9,95 per fles
Fasoli Gino Valpolicella Classico
Uit de streek Veneto komt de Valpolicella Classico.
'Soepel. Opgewekt. Vlezige zoetzure kersjes. Zacht bittertje. Verkwikkend. Energiek.
Dorstlessend. Harold Hamersma is - net als wij - enthousiast over deze wijn
en geeft 'm een dikke 8,5.
€ 13,20 per fles
Hautes Cotes de Beaune, Didier Montchovet
Van de biologisch dynamische wijngaarden van Didier en Joël Montchovet komt deze
mooie Hautes Cotes de Beaune. 100% Pinot Noir. Wij importeren deze wijn zelf.
Kleine wijnboer met veel passie!
€ 17,50 per fles
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Foradori, Teroldego Vigneti delle Dolomiti
Foradori is een biologisch dynamisch wijnhuis welke Demeter gecertificeerd is.
Gelegen tussen de Dolomieten liggen de wijngaarden redelijk luw. 100% Teroldego druif.
Gisting op RVS en daarna 15 maanden op hout.
Rapportcijfer in De Grote Hamersma 2014: 9
Verbluffende, onvergelijkbare wijn. In 2010 warmte, zwoelheid, donkerblauwe pruimen,
zwarte bessen, bramen en bittere chocolade.
€ 17,95 per fles
Clos de Lolol
Deze biologisch dynamische wijn is een blend van Cabernet Sauvignon,
Cabernet Franc, Syrah en Carmènere. Volle, krachtige wijn met vanille, tabak, kersen.
Zachte tannines wat de wijn prachtig in balans brengt.
Heerlijk bij kaas of gegrilde vleesgerechten.
€20,45 per fles
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